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Magasinet - Idræt, Kultur og Fritid
HI’s magasin ”Idræt, Kultur og Fritid udkommer 5 gange årligt. Magasinet er en central 
informa-tionskilde for HI’s medlemmer. Magasinet sendes til alle ledende medarbejdere 
inden for idræt, kultur, og fritidssektoren, herunder beslutnings- og indkøbsansvarlige. 
Derudover distribueres det til beslutningstagere inden for idræt, kultur og fritidsområderne i 
alle landets kommuner.

Læsere kan her holde sig opdateret omkring nye initiativer og arrangementer, læse 
inspirerende artikler om ledelse og ansvar, miljøvenlige tiltag og meget mere.
Magasinet videns deler alle relevante informationer og er et attraktiv udstillingsvindue for 
såvel leverandører som medlemmer.

Om organisationen HI
HI er en brancheorganisation og fagforening for ledende medarbejdere i idræt-, kultur- og 
fritidssektoren. HI blev grundlagt i 1963, og organisationens medlemmer bestrider typiske 
stillin-ger som direktør, halinspektør, centerchef, centerleder, anlægsinspektør, 
fritidskoordinator, assi-sterende halinspektør, idrætsinspektør eller idrætskoordinator.

HI tilbyder endvidere deling af viden inden for branchen – HI’s Videncenter. Her er samlet 
en række af kompetente fagfolk med bred erfaring inden for blandt andet økonomi, 
fundraising, innovati-on, organisationsudvikling, strategi, bygningsdrift, vedligehold, jura og 
projektledelse.  Videncenteret besidder al den nødvendige viden til at sikre optimal drift af 
idrætsanlæg samtidig med at det berørte personale bliver involveret i beslutningsprocessen. 
Målet er professionel rådgivning.

HI udbyder løbende seminarer, temadage, efteruddannelse, kurser og andre 
brancherelevante aktiviteter. Ligesom man hvert år står bag den store brancheudstilling 
Idræt, Kultur og Fritid i Vingstedcentret i Vejle.

Brancheudstillingen – Idræt, Kultur og Fritid
HI’s årlige tilbagevendende brancheudstilling ”Idræt, Kultur og Fritid” er sat til af foregå den 
29. maj 2018 i Vingsted hotel og konferencecenter. Udstillingen er åben for alle fra kl. 10 til 
16, og er den største messe af sin art herhjemme.

Alle m2 bliver taget i brug. På HI´s brancheudstilling møder du Danmarks ledende 
medarbejde-re med beslutnings- og indkøbsansvar i blandt andet kulturforvaltninger, haller, 
idrætsanlæg og private virksomheder.

Allerede nu er mange af standene blevet solgt. Vi opfordrer derfor virksomheder, som kunne 
være interesseret i at deltage, til at rette henvendelse til HI, Anita Rasmussen, tlf.nr. 5117 1424 
eller e-mail ar@mediapunktet.dk, for yderligere information.
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